
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 04/2019 

PROVA OBJETIVA 

FARMACÊUTICO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta d e tinta azul ou preta, a letra corres-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova. 

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

 

 

 

Nome do candidato: RG  

 

28-07-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 07.  

Ao primeiro sinal e sintoma de algum mal -estar 
persistente não é raro alguém consultar a Internet em 
busca de diagnósticos e possíveis tratamentos. É um 
comportamento comum nesta era digital e até um 
direito do paciente em buscar informações sobre sua 
saúde. No entanto, o que está por trás deste simples 
procedimento, pode tratar-se, na verdade, de uma 
cibercondria.  

A cibercondria é uma alusão ao termo hipocon-
dria, um estado psíquico em que a pessoa preocupa-
se com o próprio estado de saúde, apresentando um 
medo de sofrer alguma enfermidade grave, mesmo 
diante de garantias médicas que está tudo bem com 
ela. 

Os “cibercondriacos” buscam informações com 
muita frequência sobre sintomas e doenças na Inte r-
net, desde websites médicos a fóruns de relatos de 
experiências de terceiros sobre determinadas patol o-
gias. Muitas vezes, por constatar similaridades entre 
os seus sintomas e os que encontram no mundo vi r-
tual, cometem equívocos ao concluírem, por si  só, 
determinados diagnósticos. O perigo destes compo r-
tamentos, com o sentido de substituir orientação m é-
dica, leva-os a acreditar em tudo que leem sem che-
car a credibil idade da fonte, tornando-os mais 
confusos, amedrontados ou ansiosos. Isto sem falar 
da automedicação, outra consequência que pode tr a-
zer sérios malefícios.  

Procurar informações na Internet é um valioso 
recurso e que nos auxil ia em vários aspectos, escl a-
recendo dúvidas sobre diversos assuntos. No enta n-
to, quando se trata de doença, mais precisamente de 
autodiagnóstico, é preciso ter cuidado uma vez que o 
paciente ao ler a informação pode distorcê -la, super-
valorizando os sintomas ou até mesmo menosprezan-
do alguns sinais. Além do mais, a ansiedade provo-
cada pela busca incessante de tais informações, gera 
mais incertezas no paciente, levando-o a piorar o 
quadro de cibercondria, num ciclo vicioso. Ou seja, 
quanto mais temeroso, mais ele busca informações, 
já que seu olhar é sempre para o pior cenário. Esta 
preocupação recorrente domina a vida do paciente, 
interferindo em sua qualidade de vida.  

Claro que atribuir à Internet o papel de vilã não 
seria justo. Pelo contrário. Sabemos o quanto a Rede 
nos auxil ia, como dito acima, inclusive nos cuidados 
com a saúde. O que é destacado aqui é um alerta 
para uma reflexão sobre a maneira como ela é uti l i-
zada, uma vez que, para um adequado diagnóstico e 
tratamento, é preciso personalizar as informações.  

O mundo é globalizado, mas somos singulares. 
Por isso, mesmo buscando informações, não deixe de 
tirar as dúvidas pessoalmente com um profissional!  

(ALVIM, Jô.  As  consu l tas com o Dr.  Google .  D isponíve l  
em:<www.ht tp : / /g1 .g lobo.com>)  

01. Depreende-se do texto que a internet  

(A) deve ser incluída, por uma questão de just i-
ça, no rol dos vilões modernos que contribu-
em para a má qualidade de vida do homem.  

(B) auxil ia nos cuidados com a saúde desde que 
se observe a necessidade de personalizar as 
informações para um adequado diagnóstico e 
tratamento de doenças, sendo imprescindível 
um profissional .  

(C) é primordial no diagnóstico de doenças dado 
que elimina o médico como intermediário da 
informação, deixando o caminho l ivre para i n-
terpretações exatas do paciente.  

(D) proporciona a busca incessante de informa-
ções sobre certos sintomas e reduz as ince r-
tezas. 

02. Mantém-se o sentido adequado a rescrita dada ao 
trecho: 

(A) “mal-estar persistente” (primeiro parágrafo) = 
desconforto fugaz.  

(B) “uma alusão ao termo hipocondria” (segundo 
parágrafo) = uma definição exata do vocábu-
lo hipocondria.  

(C) “menosprezando alguns sinais” (quarto pará-
grafo) = depreciando certos indícios.  

(D) “checar a credibil idade da fonte” (terceiro pa-
rágrafo) = verif icar a condição incrível da 
nascente. 

03. Sobre as duas ocorrências da conjunção “no en-
tanto” (primeiro e quarto parágrafos), é correto 
afirmar que 

(A) em ambos os casos exercem valor semântico 
aditivo. 

(B) introduzem uma informação que conclui o 
pensamento apresentado no período imedia-
tamente anterior.  

(C) poderiam ser substituídos, sem compromet i-
mento dos sentidos originais do texto e com 
a devida adequação gramatical (se necessá-
ria), por “todavia”.  

(D) têm sentidos gramaticais bastante distintos, 
pois enquanto que na primeira ocorrência 
temos uma conjunção subordinada, na se-
gunda ocorrência é possível perceber uma 
conjunção coordenativa.  

04. Analise as afirmações:  

I. Não tem relação com o termo hipocondria.  

II. Pessoas que buscam informações com muita fr e-
quência sobre sintomas e doenças em livros e re-
vistas impressos ou mesmo com amigos profissi o-
nais na área da saúde.  
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III. Domina a vida do paciente, interferindo em sua 
qualidade de vida 

A palavra “cibercondria” está adequadamente vin-
culada ao que se afirma em 

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 

05. Marque a alternativa que os termos destacados 
em ambos os trechos apresentam a mesma função 
sintática. 

(A) Os “cibercondriacos” buscam informações ...  
/ O perigo  destes comportamentos...  

(B) ... o paciente ao ler a informação  pode dis-
torcê-la...  /...   quanto mais temeroso, mais 
ele busca informações...  

(C) Esta preocupação recorrente domina a vida 
do paciente... / ... não é raro alguém consu l-
tar a Internet  em busca...  

(D) O mundo  é globalizado... / Por isso , mesmo 
buscando informações...  

06. No trecho “um estado psíquico em que a pessoa 
preocupa-se com o próprio estado de saúde”, ca-
so seja introduzida a palavra “nunca” imediata-
mente após a palavra “pessoa”,  seria mantida a 
correção gramatical e o tempo verbal na reescrita 
apresentada na alternativa:  

(A) a pessoa nunca preocupa-se. 
(B) a pessoa nunca se preocupa. 
(C) a pessoa nunca preocupar-se-ia. 
(D) a pessoa nunca se preocupasse. 

07. Foi apresentado um comentário l ivre sobre o texto 
que apresenta todas as palavras grafadas corre-
tamente de acordo com a variante culta da língua 
portuguesa em: 

(A) O autor alerta-nos sobre os cuidados no mo-
mento de pesquizarmos alguns sintomas de 
doença em cessões online . 

(B) É possível concluir que, quando um paciente 
deixa de procurar um expecialista, incorre em 
risco a própria saúde.  

(C) Notavelmente, esse pequeno texto, ratif ica a 
ideia de que a internet, además, não é boa, 
nem tão pouco ruim, mais sim os usos que se 
faz dela. 

(D) O excesso de informações presentes no 
mundo contemporâneo compromete o discer-
nimento de algumas pessoas que acreditam 
poder existir a substituição de qualquer pro-
fissional qualif icado.  

08. Analise os itens a seguir:  

I. Não, sabemos a verdade sobre você. /  Não sabe-
mos a verdade sobre você.  

II. Os alunos que obtiveram notas baixas foram re-
provados. / Os alunos, que obtiveram notas ba i-
xas, foram reprovados.  

III. Na semana passada encontrei um amigo no me r-
cado. / Na semana passada, encontrei um amino 
no mercado.  

A escolha em empregar ou não a vírgula nos pa-
res de orações conserva inalterado o sentido gl o-
bal do enunciado em:  

(A) III, apenas. 
(B) I, II e II I.  
(C) I e II.  
(D) II, apenas. 

09. Ao transpor para a voz passiva o enunciado “Ent i-
dade em prol da ciência repudia fala de Bolsona-
ro” (Veja, online), obtém -se a forma verbal:  

(A) é repudiada 
(B) foi repudiada 
(C) está repudiada 
(D) seria repudiado 

10. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que o pronome relativo foi empregado correta-
mente.  

(A) A operação efetuou a prisão do criminoso, 
em cuja residência foram encontradas mun i-
ções e armas de fogo.  

(B) Muitos se conectam poeticamente com o 
samba Ruindo, cujo letra foi extraído o título 
do álbum Se tudo ruir deixa entrar o ruído . 

(C) No topo da luta estão os “garantistas” do 
STF, sustentando princípios que os bandidos 
invocam e de cujas sombra lavam seu dinhei-
ro. 

(D) STJ anula condenação de deputado cujo o 
advogado foi impedido de atuar.  

MATEMÁTICA 

11. O médico prescreveu a Pedro tomar o remédio de 
colesterol a cada 8 horas e o de diabetes a cada 
6 horas. Se ele ingerir ambos as 07 h de hoje, ele 
tomará os remédios juntos novamente as  

(A) 19 horas de hoje.  
(B) 23 horas de hoje.  
(C) 7 horas de amanhã.  
(D) 19 horas de amanhã.  

12. Jaqueline possui  63 pares de sapatos, sendo a 
razão entre os números de pares de sapatos sem 
salto e o número de pares de sapatos com salto é 
igual a 2/7. Logo, a diferença entre o número de 
pares de sapatos com salto e sem salto é:  
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(A) 23. 
(B) 19. 
(C) 36. 
(D) 35. 

13. Em um grupo de conversas instantâneas de 10 
pessoas, a média das idades é de 25 anos. José 
foi excluído do grupo e a média das idades pas-
sou para 23 anos. Assim sendo, a idade de José é  

(A) 32. 
(B) 37. 
(C) 41. 
(D) 43. 

14. Em um posto de saúde, três funcionários, respon-
sáveis por cadastrar novos pacientes, concluem 
os cadastros exatamente a cada 18, 24 e 36 minu-
tos. Com base nessa situação hipotética  e saben-
do que começaram os atendimentos ao mesmo 
tempo, o número mínimo de minutos que eles le-
varão para iniciar simultaneamente o cadastro de 
um novo paciente será de: 

(A) 36. 
(B) 72. 
(C) 48. 
(D) 108. 

15. Analise a tabela a seguir,  onde estão dispostas as 
questões e seus respectivos pesos, de um certo 
concurso público: 

Provas Nº de questões  Peso 

Conhecimentos Gerais  20 1 

Conhecimentos Espec í-
f icos 

30 2 

Redação - 3 

Nesse concurso, Antônia acertou 14 questões de 
Conhecimentos Gerais, 23 questões de Conheci-
mentos Específicos e obteve 7,5 na redação. As-
sim sendo, a quantidade de pontos obtidos por 
Antônia foi :  

(A) 75,5. 
(B) 82,5. 
(C) 89,5. 
(D) 77,5. 

16. Em uma cidade, 50% dos moradores já contraíram 
dengue, 30% são hipertensos e 20% são diabét i-
cos. Dos que contraíram dengue 30% são mulhe-
res. Já a porcentagem de mulheres hipertensas e 
diabéticas são respectivamente 20% e 10%. As-
sim, a porcentagem total de mulheres que possu i 
essas doenças, na cidade, é:  

(A) 70%. 
(B) 30%. 
(C) 28%. 
(D) 23%. 

17. Um capital de R$ 18.850,00 aplicado a juros sim-
ples durante 1,2 anos rendeu juro de R$ 904,80. A 
taxa anual de juros dessa aplicação foi  

(A) 0,48%. 
(B) 0,04%. 
(C) 4 %. 
(D) 48%. 

18. A área de um triângulo de base 6 cm e altura 8 cm 
é: 

(A) 24 cm². 
(B) 14 cm². 
(C) 48 cm². 
(D) 36 cm². 

19. A soma das raízes da equação  
é: 

(A) 1. 
(B) 0,5. 
(C) 1,4. 
(D) 0,6. 

20. Carina precisa dividir 5 l i tros de perfumes em 
frascos com capacidade máxima de 40 mil i l i tros. 
Considerando não haver nenhum desperdício , o 
número mínimo de frascos que ela necessitará s e-
rá: 

(A) 125. 
(B) 125.000. 
(C) 12.500. 
(D) 1.250. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A fase 4 de desenvolvimento de um medicamento 
consiste da revisão contínua dos efeitos adve r-
sos, assim como da inspeção periódica das insta-
lações de fabricação e controle de qualidade. Es-
ta fase é conhecida como FARMACOVIGILÂNCIA 
e é iniciada quando o medicamento é:  

(A) Lançado no mercado.  
(B) Aprovado para testes clínicos.  
(C) Aprovado para testes laboratoriais . 
(D) Patenteado.  

22. Um medicamento que induz defeitos no feto pro-
duz maior risco no primeiro trimestre de gestação. 
O medicamento que tem a capacidade de causar 
danos no feto é chamado de:  

(A) Carcinogênico. 
(B) Incompatíveis.  
(C) Teratogênicos.  
(D) Placebos. 

23. Um paciente que recebe uma injeção de insulina é 
esperado que a máxima ação do medicamento se-
ja em qual fase? 



Cargo: Farmacêutico Fema – Edital Nº 04/2019 – Assis/SP  

 

- 5 - 

(A) Na inicial.  
(B) Durante toda meia-vida. 
(C) Pico. 
(D) Na liberação.  

24. No Brasil, as substâncias controladas são de res-
ponsabil idade de qual agência governamental?  

(A) FDA. 
(B) ANVISA. 
(C) NDA. 
(D) USAN. 

25. A RENAME é publicada pelo Ministério da Saúde. 
Este guia serve como:  

(A) Instrumento para elaboração das l istas de 
medicamentos essenciais dos estados e mu-
nicípios. 

(B) Instrumento para l istas dos medicamentos 
essenciais para idosos.  

(C) Instrumento para l istas dos medicamentos de 
alta periculosidade (tarja preta).  

(D) Sugestão para elaboração das l istas de me-
dicamentos mais atuais lançados no merca-
do. 

26. Durante a gravidez, o feto é exposto à maioria 
dos medicamentos e substâncias estranhas que 
circulam no corpo da mãe. A declaração sobre 
medicamentos não seguro na gravidez em uma 
bula é verdadeira para qual alternativa:  

(A) Não há aumento do risco de anormalidades 
fetais. 

(B) Os benefícios da terapia devem superar o po-
tencial de risco.  

(C) Esses produtos são contraindicados para mu-
lheres grávidas ou que podem vir a engrav i-
dar. 

(D) Estudos em animais não mostraram evidenc i-
as de danos ao feto.   

27. As variações na sensibil idade da população  ao 
aumento de doses de um fármaco devem ser es-
timadas por meio de:  

(A) Eficácia. 
(B) Potência.  
(C) Índice terapêutico.  
(D) Curva dose-resposta. 

28. Um paciente em atendimento na UPA apresenta 
sintomas de salivação, lacrimejamento, micção e 
defecação como efeito adverso de um medica-
mento. Qual dos seguintes receptores estaria en-
volvido nas ações deste fármaco? 

(A) Receptores nicotínicos. 
(B) Receptores alfa. 
(C) Receptores beta. 
(D) Receptores muscarínicos. 

29. Um paciente apresenta um ataque agudo de glau-
coma foi medicado com pilocarpina. A razão pri-
mária para sua eficácia nessa condição é:  

(A) Seletividade pelos receptores nicotínicos . 
(B) Habil idade de inibir as secreções, como l a-

crimal, salivar e de suor . 
(C) Habil idade de reduzir a pressão intraocular .  
(D) Incapacidade de entrar no cérebro . 

30. O fármaco mais comum nos medicamentos contra 
a congestão nasal é?  

(A) Atropina. 
(B) Epinefrina. 
(C) Norepinefrina. 
(D) Fenilefrina. 

31. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 
da prefeitura Municipal de Assis acaba de ser re-
estruturada para ampliar o atendimento aos usuá-
rios da rede. O software instalado na central avisa 
o nível de estoque atinge o ponto necessário para 
fazer uma nova compra conhecido como:  

(A) ponto de ressuprimento. 
(B) Estoque máximo. 
(C) Ponto de segurança.  
(D) Estoque mínimo.  

32. A farmacologia vem crescendo em várias interf a-
ces do conhecimento das ciências e tecnologia.  
Qual é o ramo da economia da saúde que quant i-
fica, em termos econômicos, o custo e benefícios 
dos fármacos uti l izados terapeuticamente.  

(A) Farmacogenética. 
(B) Farmacoepidemiologia.  
(C) Farmacoeconomia. 
(D) Farmacologia clínica. 

33. Um homem de 38 anos chega na UPA 24h que i-
xando-se de cansaço e da incapacidade de com-
pletar exercícios físicos de sua rotina temendo um 
infarto. Recentemente iniciou uma monoterapia 
contra hipertensão leve. Qual dos seguintes fá r-
macos ele provavelmente está usando contra a 
hipertensão? 

(A) Fentolamina.  
(B) Albuterol.  
(C) Efedrina.  
(D) Atenolol.  

34. A Rede do SUS foi criada para melhor atendimen-
to do usuário. Existe uma regulamentação para 
organizar os atendimentos específicos para UPA, 
UBS ou PSF. Qual alternativa a  seguir regulamen-
ta o atendimento de urgências no Sistema Único 
de Saúde? 

(A) Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011 . 
(B) Lei nº 8.080/1990. 
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(C) Lei n° 8.142/1990. 
(D) RCD 222/2018. 

35. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, enten-
de-se que há uso racional de medicamento quando o pa-
ciente: 

(A) usa o medicamento adequado em dose, período e 
menor custo. 

(B) usa muitos medicamentos. 
(C) usa antimicrobianos horários irregulares. 
(D) economiza com medicamentos.  

36. A causa de um acidente na rodovia parece ser 
devida ao motorista ter dormido no volante. Qual 
dos seguintes fármacos pode prejudicar signific a-
tivamente a capacidade de dirigir um automóvel?  

(A) Ergotamina. 
(B) Difenidramina. 
(C) Ranitidina. 
(D) Fexofenadina.   

37. A atuação do farmacêutico na rede pública de 
saúde já é vista pelo Ministério da Saúde como 
uma das grandes forças para a promoção da saú-
de e também para o gerenciamento sustentável do 
sistema. Quais são as atribuições dos farmacêuti-
cos no SUS?  

(A) Selecionar os medicamentos da farmácia po-
pular.  

(B) Preparar os medicamentos e entregar para o 
enfermeiro na UPA. 

(C) Realizar atenção farmacêutica . 
(D) Gestão da farmácia, desde a aquisição até a 

dispensação dos medicamentos e atenção 
farmacêutica.  

38. Uma criança é retirada de um Centro de Educação 
Infanti l  devido a uma queda de um berço. Qual s e-
ria o atendimento emergencial permitido às pes-
soas que sofrem algum tipo de acidente ou mal 
súbito realizado por um farmacêutico que está 
perto da criança? 

(A) A ética profissional encaminhada para UPA. 
(B) Primeiros socorros.  
(C) Instrumentação.  
(D) Marcação de consultas para medico do UPA.  

39. Sr. Nelson, de 51 anos, fabricante de relógios de 
pulso, chega à emergência desacordado, foi en-
contrado caído no chão da oficina por seu fi lho. 
Este relata que o pai se queixou de frio esta ma-
nhã por volta das 8horas (a calefação central e s-
tava estragada, e a temperatura externa era de 
OºC) e que desde algum tempo ele se queixa de 
cefaleia, sonolência, confusão e náuseas. O clín i-
co observa que o paciente está com os lábios e a 
base das unhas cor vermelha-vivo. Qual é o tóxico 
mais provável? 

(A) Cianetos. 
(B) Ecstasy. 
(C) Monóxido de carbono.  
(D) Clorofórmio. 

40. Uma menina de 5 anos apresenta febre e dores 
musculares, provavelmente relacionadas a uma 
infecção viral. Qual dos seguintes fármacos seria 
o mais apropriado para o tratamento  desses sin-
tomas? 

(A) Codeína. 
(B) Hidroclorotiazida.  
(C) Omeprazol. 
(D) Paracetamol.  



 

 

 


